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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor industri adalah sektor yang mempunyai peranan penting untuk 

menggerakan perekonomian di Indonesia.Sektor industri juga mempunyai 

peranan penting untuk perekonomian suatu daerah, karena dengan adanya 

sektor industri banyak memberikan manfaat bagi pengembangan 

perekonomian daerah.Selain itu, sektor industri diharapkan dapat membawa 

perubahan bagi struktur ekonomi lainnya.Pada umumnya, sektor industri 

memiliki tiga kategori yaitu industri besar, industri menengah dan industri 

kecil atau lebih dikenal dengan home industri. .  

Dalam dunia industri, terutama industri kecil atau lebih dikenal dengan 

home industri yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat, membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi kemiskinan 

serta sebagai penyerapan jiwa kewirausahaan dan kemandirian. Oleh karena 

itu, industri kecil perlu dikembangkan dan dibina agar dapat menjadi usaha 

yang mandiri, dan selain itu juga perlu ditingkatnya dengan industri yang 

beskala besar agar industry kecil juga dapat bersaing dengan perusahaan 

perusahaan besar yang sudah memiliki nama. Seharusnya pengusaha 

pengusaha menengah keatas mau bekerja sama dengan industri kecil dalam 

pemasok bahan baku dan alat alat produksi agar memperlancar proses 
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produksinya. Pengusaha industri kecil mendapatkan pembinaan dalam 

menetapkan harga dan peningkatan hasil produksi.Aspek dalam kegiatan 

produksi salah satunya adalah permodalan, proses produksi dan 

pemasarannya. 

Proses produksi tidak akan terlaksana dan terwujud tanpa adanya 

benda atau alat yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Untuk 

melakukan kegiatan produksi dibutuhkan peralatan untuk produksi, tempat 

untuk produksi dan orang yang akan melakukan produksi. Dalam proses 

produksi faktor produksi yang satu dengan yang lainnya tidak dapat berdiri 

sendiri sehingga harus digabungkan. Adapun faktor faktor yang 

mempengaruhi berkembangnya suatu industri yaitu antara lain modal, tenaga 

kerja dan bahan baku yang akan digunakan sebagai produksinya. Keterkaitan 

faktor faktor produksi untuk mendorong adanya suatu usaha mempunyai 

hubungan yang sangat erat, karena faktor produksi akan mempengaruhi suatu 

produksi industri. Dan pendapatan pengusaha juga di pengaruhi oleh 

produksi. 

Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum adalah sebuah nama daerah di 

kabupaten Malang, Provinsi jawa Timur Indonesia.Desa Banjarsari 

Kecamatan Ngajum terletak disekitar Gunung Kawi.Desa ini mempunyai 

jumlah penduduk kurang lebih 300 jiwa dan mempunyai luas wilayah kurang 

lebih 1.055.636 hektare (Wikipedia). Penduduk Desa Banjarsari mayoritas 

bekerja sebagai petani karena sebagian besar tanah di Desa Banjarsari  
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digunakan sebagai lahan pertanian. Hasil pertanian penduduk Banjarsari yang 

melimpah salah satunya adalah singkong. Oleh karena itu penduduk 

Banjarsari sebagian besar  bekerja sebagai penjual tape. Sehingga bisa 

dikatakan Desa Banjarsari merupakan sentra produksi tape. 

Pada umumnya, kepemilikan usaha industri tape di Desa Banjarsari 

merupakan usaha perorangan dengan tenaga kerja dari keluarganya sendiri 

ataupun masyarakat disekitarnya. Industri tersebut dimaksudkan dalam upaya 

untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.Perkembangan usaha 

industri tape di Desa Banjarsari dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Namun dengan peningkatan tersebut, ada juga hambatan yang dialami oleh 

industry kecil seperti modal yang terbatas, teknologi yang masih sederhana 

maupun bahan baku yang masih kurang. Karena industri kecil atau home 

industri harus memperhatikan kualitas rasa dari tape tersebut sehingga mereka 

harus benar benar memperhatikan kualitas bahan baku singkong yang dipakai.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti  apa yang berpengaruh terhadap produksi, maka 

penulis menyusun penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Modal, Tenaga 

Kerja, Dan Bahan Baku Tape Terhadap Produksi Home Industri Tape Di Desa 

Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Proses produksi tidak akan terlaksana dan terwujud tanpa adanya 

benda atau alat yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Untuk 

melakukan kegiatan produksi dibutuhkan peralatan untuk produksi, tempat 

untuk produksi dan orang yang akan melakukan produksi. Dalam proses 

produksi factor produksi yang satu dengan yang lainnya tidak dapat berdiri 

sendiri sehingga harus digabungkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengaruh Modal, Tenaga Kerja dan Bahan Baku terhadap 

produksi home industri tape di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana pendapatan home industri tape di Desa Banjarsari 

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan diatas maka 

penelitian ini dimaksudkan untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh modal, tenaga kerja dan bahan 

baku tape terhadap produksi home industri tape di Desa Banjarsari 

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. 
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2. Mengetahui pendapatan home industri tape di Desa Banjarsari 

Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. 

D. Batasan Permasalahan 

Agar pembahasan lebih mengarah ke penenilitian, maka penulis 

meberi batasan permasalahan sebagai berikut : 

1. Modal kerja fokus dalam modal dalam satu kali proses produksi. 

2. Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja dari keluarga maupun luar 

keluarga. 

3. Bahan baku diukur dengan melihat harga bahan baku yang digunakan 

dalam proses produksi perhari. 

4. Pendapatan yang diterima adalah pendapatan pemilik home industri tape. 

5. Data yang digunakan adalah data dalam satu kali proses produksi 

E. Manfaat penelitian 

1. Bagi home industri tape, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi dan masukan untuk meningkatkan kinerja usaha tape di 

Desa Banjarsari 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan dan produksi. 

3. Sebagai acuan untuk penelitian berikutnya 


